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Informe resum  

Seguiment de les al·legacions 9/2021 
Reglament de funcionament de la bústia ètica i de 

bon govern de l’Ajuntament de Manresa 

 

 

 

  

1. AL·LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA 

El dia 06.09.2021 i dins el tràmit d’informació pública, l’Oficina Antifrau de 

Catalunya va presentar al·legacions davant l’Ajuntament de Manresa en 

relació amb el Reglament de funcionament de la bústia ètica i de bon 

govern.  

 

El dia 21.10.2021 el Consistori de referència va aprovar definitivament 

aquesta disposició administrativa de caràcter general.  

 

En l’escrit d’al·legacions formulàvem 13 recomanacions a les disposicions 

esmentades, 11 de les quals ha tingut una acollida total i 2 una acollida 

parcial. 

  

De manera esquemàtica, les matèries respecte de les quals vam formular 

al·legacions van ser les següents: 

— En relació amb la denominació i naturalesa del canal suggeríem 
distingir dos dissenys procedimentals clarament diferenciats: la bústia 
de consultes o dilemes ètics per un costat, i el canal intern de 
denúncies, per l’altre. 

Legislació i Assumptes Jurídics 



 

 

Informe – Seguiment al·legacions 9/2021      2 

— En relació amb l’establiment de determinades obligacions per a les 
persones alertadores suggeríem: 

• no fixar requeriments que puguin desincentivar l’alerta o portar al 
rebuig d’alertes que mereixen ésser tingudes en compte i 
valorades; 

• no imposar a les persones alertadores la tasca jurídica de distingir 
i especificar la naturalesa de la comunicació que dirigeixen al 
canal; en aquest sentit, cal tenir present que l’administració té 
l’obligació d’assessorar les persones que estan considerant la 
possibilitat de denunciar, i indicar-los el canal de denúncia més 
adequat o el procediment alternatiu disponible si la informació 
que es vol comunicar excedeix de l’àmbit competencial d’un 
determinat canal. 

— En relació amb la confidencialitat de la identitat de la persona 
alertadora suggeríem:  

• recollir expressament l’obligació d’informar la persona denunciant, 
de manera motivada, de qualsevol revelació de la seva identitat;  

• distingir entre confidencialitat de la identitat i anonimat. 

— En relació amb la tramitació que han de seguir les alertes suggeríem: 

• recordar que la comunicació d’una informació a un canal intern de 
denúncies pot donar lloc a procediments administratius 
d’investigació (possiblement assimilables als procediments 
d'informació reservada o informació prèvia); 

• permetre denunciar per escrit o verbalment, o d’ambdues 
maneres; i que la denúncia verbal sigui possible per via telefònica 
o qualsevol altre sistema de missatgeria de veu i, prèvia sol·licitud 
de la persona denunciant, per mitjà d’una reunió presencial en un 
termini raonable; 

• recordar l’obligatorietat de portar un registre de totes les 
denúncies rebudes, el qual ha de complir una sèrie de requisits 
fixats per la norma; 

• recordar l’obligació d’emetre un acusament de rebuda de la 
denuncia que s’haurà de lliurar a la persona alertadora en el 
termini màxim de set dies a partir de la recepció;  

• no establir causes d’inadmissió de la denúncia desproporcionades 
o que no estiguin recolzades per una previsió de rang legal;  

• fixar un termini raonable per donar resposta a les denúncies 
internes, que no pot ser superior als tres mesos a partir de 
l’acusament de rebuda o, si no es va acusar rebuda, a partir del 
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venciment del termini de set dies posteriors a la presentació de la 
denúncia; 

• recordar l’obligació imposada per la Directiva de comunicar a les 
persones alertadores el resultat de les actuacions. 

— En relació amb l’òrgan encarregat de gestionar el canal intern de 
denúncies suggeríem configurar un òrgan gestor que tingui una 
composició totalment tècnica.  

 

2. MATÈRIES 

A continuació reproduïm, de manera esquemàtica, les matèries respecte 
de les quals vam formular al·legacions, posant-les en relació amb el text 
aprovat definitivament: 

Al·legacions    Disposicions Afectades 

Denominació i naturalesa del canal  Article 3 

Obligacions alertadors: requisits alertes  Article 7.4 i 9 

Obligacions alertadors: assessorament  Article 3 

Confidencialitat: comunicació revelació  Article 6 f) 

Confidencialitat: distinció anonimat  Articles 6 f) i 7.2 b) 

Tramitació: procediment d’investigació  Article 3 

Tramitació: maneres de rebre alertes  Article 10 

Tramitació: obligacions de registre  Article 10 

Tramitació: acusament de rebuda  Article 10 

Tramitació: causes d’inadmissió   Article 11 

Tramitació: termini de resposta  Article 14 

Tramitació: comunicació dels resultats  Article 15 

Òrgan gestor: composició tècnica  Article 19 

 

3. GRAU D’ACOLLIDA  
A partir del text definitivament aprovat es pot concloure que les 
al·legacions han tingut el següent grau d’acollida: 

Al·legacions  S’han acceptat? 

Denominació i naturalesa del canal  Sí 

Obligacions alertadors: requisits alertes  Parcialment 

Obligacions alertadors: assessorament  Sí 

Confidencialitat: comunicació revelació  Sí 

Confidencialitat: distinció anonimat  Parcialment 

Tramitació: procediment d’investigació  Sí 

Tramitació: maneres de rebre alertes  Sí 



 

 

Informe – Seguiment al·legacions 9/2021      4 

 

 

 
    Representació gràfica de l’acollida. Font: elaboració pròpia. 
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Tramitació: obligacions de registre  Sí 

Tramitació: acusament de rebuda  Sí 

Tramitació: causes d’inadmissió   Sí 

Tramitació: termini de resposta  Sí 

Tramitació: comunicació dels resultats  Sí 

Òrgan gestor: composició tècnica  Sí 
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